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หรือทั้งหมด ของเอกสารที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ตนี้

ไปใชเพื่อการคาในเชิงพาณิชยทุกรูปแบบ โดยไมไดรับ

อนุญาตเปนลายลักษณอักษร จากเจาของลิขสิทธิ์ คือ

“เอะคุงสตูดิโอ”ซะกอน.....เทานี้แหละ!
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ตกลง กัน กอน นะ !
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เรื่องพระประสงคปริปุณฺโณ
ภาพเอะคุง

เฮ! โตง มาดูนี่สิ  เกม โป เกะ บอ ยตัว ใหม ลา สุด 
                  แมเรา เพิ่ง ซื้อ ให เมื่อวาน นี้ เอง                      
                         แค 200 บาท
                         เอง นะ!
                       ฮะๆ สนุก จัง

ไหนๆ ขอเรา ดู มั่ง สิ
  โอโห...สวย จัง
   เจงสุด ยอดไป เลย
    อยาก ได มั่ง จัง
     ขอยืม เลน มั่ง สิ

ไมไดหรอก เรา เพิ่ง จะเลนเอง
บอก แมนาย ใหซื้อ ใหสิ! โตง 
สนุก จัง

หลังเลิก เรียน โตง รีบ กลับ บาน 
และ ตั้งหนาตั้งตา เขียนความ
คิด ของ ตน เอง ลงกระดาษ  แมครับ ! ชวยอานนี่ 

    หนอยสิ ครับ...

 อาน อะไร เหรอ
    จะ ลูก ?

เฮอ...แลว เรา จะบอก
   แมยังไงละ ??

นึกออก
แลว..!!ออ!

ตอน นักธุรกิจ ตัวนอย 
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เมื่อวันอังคาร  ผม ก็ ชวย
คุณแมลาง จาน กวาด บาน
  ถู บาน ผม ขอ คิด
    คา จาง แค 50
      บาท ก็แลว
       กันครับ

          เรียน คุณ แมที่รักยิ่ง..... 
                เมื่อ วันอาทิตย ผม ชวย
       คุณ แม ดูแล นอง
        ทั้ง วันเลย  ผม ขอ คิด
คา เลี้ยง นอง 50 บาท ครับ

เมื่อวานนี้ ผม ก็ตั้ง ใจอาน หนังสือ
ตามที่คุณแมบอก และ ยัง ชวย
ขี่ จักรยาน ไป ซื้อ
นม ให นอง อีก
ผม ขอ คิด แค
30 บาท
ขาดตัว
ครับ

วันพุธ ผม ก็ ชวย คุณ แม
เก็บ ใบไมและ
เอาขยะ หนา
บาน ไปทิ้ง
ผม ขอ คิด ซัก
50 บาท
ก็พอครับ

รวมทั้งหมด แลว คุณ แมจะ
  ตอง จาย เงิน ให ผม ทั้ง
  อาทิตย นี้ รวม ทั้งหมด
   200 บาท นะครับ
   ขอบพระคุณ คุณ แม
     มากครับ

ฮิ..ฮิ คุณ แมตองให เรา แนๆ เรา กำลังจะ ได
   เกม โป เกะ บอ ย          แลว

คุณ แม โตง ไม ตอบ อะไร แต กลับ พลิก กระดาษอีก ดาน 
                       ขึ้น มาเขียน แลวสง ให โตง อาน

เมื่อวันจันทร ผม ก็
ชวยเก็บที่นอนของ
ผม และ ของ นอง ดวย
  ผมขอ คิด แค 20    
   บาทครับ
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โตง ! ลูกรัก
 แมอุมทอง ลูกมาเกา เด ือน “แม ไมคิดสตางค”

คาอาหาร คาเสื้อผา คา ใช จาย สวนตัว 
     ของลูก ตั้งแต เล็ก... จน โต
        “แม ไมคิดสตางค”

รวมทั้งหมด  เปนคา 
 แหงความรัก ที่แม
  มี ...ใหกับลูก
  “แม ไมคิดสตางค”

โฮ ๆ  ๆ ผม
ก็ รัก คุณ แม
เหมือนกัน ครับ
ตอ ไป ผม จะ ไมเรียก
เก็บเงิน จาก คุณ แมอีก
แลวครับ ผม จะ ตั้งใจ
ทำความ ดี และเปนลูกที่ดี
ของคุณ แมครับ.....

 คุณคา แหง ความรักของแม ที่มี ตอลูก นั้น ยิ่ง ใหญ มาก 
ไม วา จะทำสิ่ง ใดๆ กับ ลูก ก็ไมสามารถ คำนวณออกมา
   เปนจำนวนเงิน ได   รักของแมนั้นมีแต...” ให ”
       จำ ไว นะ ครับ หลาน ๆ  ที่รักขอ งลุง แกว ทุก คน 

ลูกดื่ม นม จาก อกแมตั้ง แต เกิด จนกระทั่ง 2 ขวบ

 “แม ไมคิดสตางค”
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